
Algemene huurvoorwaarden `t Inj VOF - Scooterverhuur Horn   

Paraaf huurder 

Op alle overeenkomsten met `t Inj VOF zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing ; 

Onder verhuurder wordt verstaan:  ̀t Inj VOF KVK nr. 56452128 handelt onder de naam 
scooterverhuur Horn  

Onder het gehuurde wordt verstaan: E-Scooters en alle toebehoren als zijnde vermeld op 
de huurovereenkomst  

Onder de huurder wordt verstaan:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 
huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke 
bestuurder van het voertuig 

 

Het is ten strengste verboden om buiten Nederland te komen met de scooter 

LET OP !!! scooters zijn WA verzekerd dus alle schade aan de scooter moet door 
huurder worden betaald !!! (zie artikel 5) 

Artikel 1:  

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor 

vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich 

technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op 

te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar een vervangende scooter 

bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode voor 

de betreffende scooter terug betalen aan de huurder; 

 

Artikel 2:  

De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben 

genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor 

personen die in het bezit zijn van een geldig AM rijbewijs, dan wel een daar wettelijk aan gelijkgesteld 

rijbewijs alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren waarvan een kopie ter hand 

gesteld wordt aan verhuurder. De kopie kan verhuurder maken met behulp van ID cover.  

 

Artikel 3:  

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht 

zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een 

verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan.  

• Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden,. 

 

• Alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden)te gebruiken voor of 

tijdens de huurperiode. 

 

• Claxonneren alleen bij gevaarlijke situatie 

 

• De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg 

 

• Voertuig technisch te modificeren 

 

Artikel 4:  

De huurder dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum het totaalbedrag van de 

huurovereenkomst te hebben betaald. De betaling geschiedt vooraf en dient te worden overgemaakt 

op rekening NL80 KNAB 0255 59 64 72 t.n.v. `t Inj VOF, onder vermelding van scooterverhuur  de 

naam van de huurder en de gereserveerde datum. 
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Artikel 5: 

De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt 

door hem en medebestuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen 

van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of 

deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder is verplicht een 

schade formulier in te vullen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel 

alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en 

onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen 

de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van 

de huurder. Het eigen risico voor de huurder van de WA  verzekering bedraagt € 175,- .per 

scooter. Deze is aftekopen voor € 10,- per scooter contant op dag van verhuur. Deze afkoop is 

alleen bedoeld voor schade aan derden.  

Artikel 6:  

De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, 

toebehoren die niet onlosmakelijk met de scooter verbonden zijn met zich mee te nemen en de 

scooters op slot te zetten met het bijgeleverde slot aan het voorwiel. Bij diefstal-vermissing van de 

scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet 

inbegrepen. 

 

Artikel 7:  

Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm 

van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of 

goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 

huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan; 

Artikel 8: 

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de 

huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen; 

Artikel 9: 

Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt minimaal het tarief 

van €10,- per uur per scooter, wat direct verrekend wordt met de borg en hetzelfde tarief voor 

overschrijding van de start van elk opvolgend uur. Inlevering voor 17.00 uur  

Artikel 10:  

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder 

restitutie van het huurbedrag; 

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden 

Annuleren van een reservering kan gratis tot 1 week voor de huurdatum. Als u binnen 7 dagen voor 

aanvang van de huurdatum annuleert dan bent u het volledige bedrag kwijt.  Bij No Show wordt ook 

de volledige huurprijs in rekening gebracht.  

Een wijziging in het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde 

huurdatum worden doorgegeven. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd 

de verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren; 

Mocht u te maken krijgen met slecht weer kunt u 1x gratis de datum wijzigen. Bij een volgende 

wijziging brengen wij kosten in rekening.  De kosten zijn  €10,- per gehuurde scooter.  

 

Artikel 12:  

De huurder betaalt contant op dag van huur een borg van € 150,00 voor de eerste scooter en € 50,00 

voor elke volgende scooter. Deze borg wordt terug gegeven indien het gehuurde in éénzelfde staat als 

bij ontvangst wordt geretourneerd. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schade 

met de vooruitbetaalde borg te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende 

schadevergoedingen. 
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Artikel 13:  

Het is niet toegestaan een passagier ( 2e persoon) te vervoeren op de scooters tenzij anders 

afgesproken met verhuurder tegen meerprijs  

Artikel 14: 

Alle bedragen in onze algemene voorwaarden zijn incl. BTW  

Artikel 15:  

Op onze Algemene huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing.  

Aldus overeengekomen en opgemaakt en getekend, te --------------------------------------- 

op datum: 

De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze  

Algemene Huurvoorwaarden en tekent hieronder voor akkoord  

Handtekening Huurder (namens de hele groep)   Handtekening verhuurder  

 


